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Invitasjon til Tilskuddskonferansen 2023 

Tilskuddskonferansen 2023 - Informasjonsmøte om tilskuddsordninger på velferdsområdet som 
Statsforvalteren i Innlandet forvalter. 

Kommunene i Innlandet, Nav-kontorene i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, samt enheter i 
Sykehuset Innlandet HF som deltar i FACT oppbyggingen, inviteres til Tilskuddskonferansen 
2023, tidligere kalt Søknadsverksted, fredag 06.01.2023 fra klokken 09.30.  
 
Tilskuddskonferansen vil presentere ulike tilskudds- og stimuleringsordninger som Enhet Sosial, 
Enhet Barnevern og familie, Enhet Barnehage og opplæring og Enhet Helse og omsorg forvalter.  
 
Tilskuddskonferansen vil skje elektronisk med Teams som plattform og vil følge vedlagt 
program. Dette betyr at dere kan gå ut og inn av møtet avhengig av hvilke ordninger du ønsker 
å få presentert. 
 
Målgruppen for møtet er virksomhetens ledelse, inkludert Nav, eller de som virksomheten 
delegerer ansvaret til, for oppfølgingen av de ulike tilskuddsordningene innen fagområdene 
som nevnt.  
 
Møtet vil gjennomgå følgende tilskuddsordninger: 
 

- Åpning ved velferdsdirektør Eli Blakstad 

- Informasjon om Statsforvalterens skjønnsmidler 

- Kompetanse- og innovasjonsprosjekter og eventuelt nye tilskuddsordninger for 2023 

innen omsorgsfeltet. 

- Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret, Arbeids- og 

velferdsdirektoratet.  

- Tilskudd til kommunalt rusarbeid, Helsedirektoratet. 

- Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester, Helsedirektoratet. 
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- Tilbud til barn og unge med sammensatte tjenestebehov, Helsedirektoratet 

- Barnevern – prosjektmidler til læringsnettverk 

 Barnehage og opplæring  
1. Lokal kompetanseutvikling inkluderer – (Anne Lise) 

- Desentralisert ordning (skole)  

- Regional ordning (barnehage) 

- Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (skole, PPT, andre aktuell 

personer i laget rundt barnet/eleven)  

Et mål med lokal kompetanseutvikling er å styrke den kollektive kompetansen i barnehager og skoler 

ut fra lokale behov, gjennom partnerskap med universitet eller høgskole. 

2. Svømmetilskudd i barnehage 

Tilskuddet skal bidra til å gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig 
svømmeopplæring.  
Målet er å gi barn bedre svømmeferdigheter og bli trygge i vann. Opplæringen skal skje i 
barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Målgruppen er barn i alderen 4-6 år 
som går i barnehage. Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall. 

3. Svømmetilskudd for nyankomne minoritetsspråklige elever: Tilskuddet skal bidra til å 
gjennomføre tiltak for å gi minoritetsspråklige elever tilstrekkelig svømmeopplæring. Målet er å 
redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå 
kompetansemålene i læreplanen. Målgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og 
voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter 
relatert til svømmeopplæring. Kommunene må dekke øvrige kostnader selv. 

Vi viser videre til vedlagt program. 
 
Hensikten med møtet er å gi informasjon om de ulike tilskuddsordningene, og råd og veiledning 
om søknad og rapportering for disse. Det vil derfor etter hvert innlegg settes av tid for å kunne 
gjennomgå de spørsmål dere har gitt i chat. Tidspunktene for dette fremgår av programmet. 
 
Søknadsfristen for de fleste ordningene er antatt ca. februar/mars 2023.  
 
Det bemerkes at søknads- og rapporteringsskjema er ulikt for de ulike ordningene og de legges 
fortløpende ut på våre hjemmesider. Rapporteringene gjelder for de som fikk tilskudd i 2022. 
 
Informasjon om våre tilskudd legges fortløpende ut på Statsforvalterens hjemmeside, 
www.statsforvalteren.no/innlandet  
 
Lenke til møtet (Teams) legges ut på våre hjemmesider senest torsdag 06.01.2023 klokken 
08:30 
 
Spørsmål kan stilles til:  
Arild Bækkevold: fmheabe@statsforvalteren.no   
Elin Amrud: elamr@statsforvalteren.no 
Randi Irene Midthaugen: fmoprim@statsforvalteren.no      
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Vi ses på Teams. 
 
 
Med hilsen 
 
Harald Vallgårda (e.f.) 
fylkeslege 

 
 
 
 
 

 
 
Arild Bækkevold 
seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

Mottakerliste: 

Sykehuset Innlandet v/ DPS    

KS    

Innlandet Fylkeskommune    

Nav-kontor i Innlandet    

Kommunene i Innlandet    

 


